De Antenne

20 mei 2018

Van Dedemkerk

09.30 uur: Van Dedemkerk

09.30 uur Belijdenisdienst: ds. K. van Staveren
Liturgie: Opw 488 (Heer ik kom tot U), ELB 425 (Dit is de
dag), Hemelhoog 479 (Heer U bent mijn leven), NLB 672:
1,3,6, Hemelhoog 627 (Abba Vader, U alleen), NLB 686: 1,2
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-6; Johannes 1: 43-51
Thema: “Kleur bekennen”.
Collecten: 1e: PKW
2e: KIA/ Zending

19.00 uur: dienst in De Fontein

19.00 uur - De Fontein: ds. J.D.Th. Wassenaar
Liturgie: Ps. 68: 9, 11; Ps. 68: 12; NLB 680; NLB 670: 1, 6, 7;
NLB 302: 4; NLB 834
Schriftlezing: Handelingen 2: 14-21 en 37-41 en Handelingen
19: 1-7.
Collecten: in de dienst: PKW
bij de uitgang: KIA/Zending

Kindercollecte: 2e kwartaal 2018: Onderwijs en bescherming voor kwetsbare kinderen in Cambodja
Kleur bekennen: Vandaag willen Marieke Nijhuis-Vogelzang en Julia Nijhuis kleur bekennen en openbaar belijdenis van hun
geloof afleggen. We zien uit naar een mooie vreugdevolle dienst.
Collecteopbrengst 10 en 13 mei: PKW € 495,16 en K&S € 463,41
En voor het verjaardagsfonds is € 760.36 gestort (vorige week was alleen de opbrengst van de munten)
Beroeping ds. Zondag: De kerkenraad is ontzettend blij te kunnen mededelen dat ds. Jonathan Zondag het beroep dat
vanuit onze gemeente is uitgebracht heeft aangenomen. Ds. Zondag heeft het beroep aangenomen tijdens de kennismaking
met onze gemeente op donderdag 17 mei in De Fontein. De bevestigingsdienst zal plaatsvinden op zondag 15 juli om 14.30
uur in De Antenne. Over de invulling zult u ter zijne tijd worden geïnformeerd.
Wijk Noordwest: Voor de wijk Noordwest is pastorale ondersteuning gevonden in de persoon van ds. J.A. Wegerif uit
Nijverdal. ds. Wegerif is emeritus predikant en heeft er zin in pastorale ondersteuning te bieden. ds. Wegerif is bereikbaar via
email: ds.Wegerif@xs4all.nl of tel. 0548-769007 of 06-48245607.
Beroepingscommissie: De kerkenraad is op zoek naar mensen die in de beroepingscommissie zitting willen nemen. Er
hebben al een aantal mensen gereageerd op een eerdere oproep, daar is de kerkenraad heel erg blij mee. Toch is de
beroepingscommissie nog niet voltallig. We willen graag dat een afspiegeling van onze gemeente op zoek gaat naar een
predikant die de derde predikant plek in kan vullen. Wilt u zitting nemen in de beroepingscommissie mag u uw naam
doorgeven aan de scriba scriba.vandedem@pkn-dedemsvaart.nl
Vacatures kerkenraad: De kerkenraad is op zoek naar gemeenteleden die een taak in de kerkenraad willen vervullen.
Ondanks de zoektocht en de gesprekken die de afgelopen maanden zijn gevoerd, lijken er het komende kerkelijke jaar meer
lege plekken te ontstaan in de kerkenraad. Dit geldt vooral voor het aantal kerkenraadsleden vanuit de Van Dedem kerk.
Zonder een evenwichtige verdeling in de kerkenraad is er geen fusie mogelijk. Heeft u zin om uw steentje bij te dragen kunt u
uw naam doorgeven aan de scriba. scriba.vandedem@pkn-dedemsvaart.nl
Kerk in actie magazine (voorheen Vandaar): Het zendingsblad, met deze keer de titel VUUR, ligt weer klaar om verspreid
te worden. Aan alle bezorgers van dit blad de vraag of u weer de aantallen uit De Antenne wilt ophalen en deze zou willen
bezorgen bij de u bekende adressen? Alvast bedankt! Voor info kunt u terecht bij Diny Petter, de Aak 63, telef. 614758. Ook
kunt u mailen naar dinypetter@home.nl
Gezamenlijk eten: Op vrijdag 25 mei staat er in De Antenne weer een lekkere maaltijd op tafel om gezellig samen te eten.
Hebt u zin om gezellig mee te eten dan bent u vanaf 17.45 uur van harte welkom. U kunt zich tot woensdag 23 mei opgeven
bij Nellie Hilberink, tel 614844. De kosten voor de maaltijd zijn € 4,00 per persoon. Wij zien u graag aan tafel!!
Koffiedrinken zondag 27 mei: Indien de weersomstandigheden het toelaten is er volgende week zondag, 27 mei,
gelegenheid om voor de dienst koffie/thee te drinken bij de hoofdingang van de kerk . In dat geval is er na de dienst geen
koffiedrinken in De Fontein. We zetten daarmee een mooie traditie voort om elkaar eens anders maar ook anderen te
ontmoeten dan we misschien gewend zijn.

Basiscatechese: Hallo jongens en meiden van groep 8. Zondag 27 mei is er weer basiscatechese. Deze keer alleen voor
groep 8, omdat we dan alvast bezig gaan met de overstapdienst. Graag zouden we een foto van jullie willen, met jullie hobby
of sport, wat je maar leuk vind. Je kan de foto mailen naar a. ekkekenkamp@gmail.com. We zien jullie dan, groetjes Julia en
Annet. Natuurlijk is er dan ook weer jeugdnevendienst!
Kruimeldiensten 2.0: Geloven dat doen we samen! Je bent nooit te jong (of te oud) om te geloven. Vind je het leuk om met
je (klein)kind, van ongeveer 0 tot 6 jaar, een keer samen een halfuurtje te luisteren naar Bijbelverhalen, kinderliederen te
zingen en samen te bidden, dan kan dat. We beginnen om 16.30 uur met een korte viering in de Van Dedemkerk, waarna we
met oud en jong eventjes wat drinken in het Kruispunt. De laatste kruimeldienst van dit seizoen zal op 27 mei zijn.
Bezoekdienst Kerkaktief: Wij organiseren ons jaarlijkse fietstochtje op dinsdag 29 mei. We verzamelen om 09.00 uur bij de
consistorie van de Van Dedemkerk, waar we na een kopje koffie om 09.15 uur voor onze fietstocht vertrekken. Iedereen die
mee wil fietsen is van harte welkom. Wilt u zelf voor een lunchpakket zorgen? Bij slecht weer gaat de tocht niet door.
Vrijwilligers gezocht: De gebouwen bij de Van Dedemkerk (Het Kruispunt en De Fontein) moeten nodig voorzien worden
van een nieuwe verflaag. Wij zoeken vrijwilligers die daarmee willen helpen. Ook als u geen schilder bent, bent u van harte
welkom om mee te helpen met het schoonmaken en schuren van het houtwerk.
Mogen we ook nu weer op u rekenen. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de koster Henk
Zomer: tel 616.615 of via mail: koster.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl
Activiteitencommissie: Wij als activiteiten commissie hebben u in een mail of via de nieuwsbrief uitgenodigd voor een
quizavond . Er werd vaker naar een definitieve datum gevraagd. We hebben inmiddels voor deze avond een datum vast
gesteld en wel op vrijdagavond 12 oktober 2018 in “De Fontein” aan de Hoofdvaart. Deze datum valt een week voor de
herfst vakantie in de regio noord. Er hebben zich al een aantal opgegeven voor de quiz, maar er is nog een beperkte opgave
mogelijkheid. Dus wil je als team meedoen, wees er dan snel bij.

Kopij voor de Nieuwsbrief, bij voorkeur digitaal, kunt u via e-mail pkn.nieuwsbrief@gmail.com aanleveren vóór woensdag 18.00
uur of schriftelijk bij René Grijsen, De Magnolia 42, tel. 613632. Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt.)

